POLSKI

Jakzachować
się w

raziekontroli?

Prostytucja w Niemczech jest legalna.
Nie daj się zastraszyć kontrolującym!
Urzędnicy często stawiają pytanie, na które odpowiadając
możesz napytać sobie biedy.
Najważniejsze jest na początku spytać: kto kontroluje?
Policja, Urząd celny, Urząd skarbowy, czy prokuratura.
Co jest przedmiotem kontroli?
Przestępstwo, podatki czy PIP- inspekcja nielegalnej pracy.
Jeśli twoja znajomość języka niemieckiego jest niewystarczająca zażądaj obecności tłumacza.
Ważne jest abyś zapisała przebieg rozmowy, wszystkie
pytania i odpowiedzi jako protokół, który możesz przeczytać i
zweryfikować czy jest zgodny z twoją wypowiedzią, jeśli nie –
musisz żądać dokonania zmian, jeśli tak - to możesz go podpisać
i zażądać kopii dla siebie.

Urząd skarbowy
Kontrola skarbowa prowadzi sprawy związane z płaceniem
podatków
Musisz
• podać NIP/Steuernummer, jeśli go posiadasz oraz podać
nazwisko przedstawić dowód tożsamości lub paszport
• jeżeli pracujesz według Düsseldorfer Verfahren /30 € podatku
za dzień pracy/podajesz tylko pseudonim artystyczny i nic
więcej!
Nie musisz
• “na gorąco” odpowiadać na pytania, możesz zażądać
przesłania kwestionariusza pocztą, nie musisz składać
zeznania podatkowego jeśli cię to obciąży.
• Jeśli urzędnik zmusza cię do odpowiedzi, zażądaj obecności
adwokata. Poinformuj kontrolera, że nie może wymusić na
tobie odpowiedzi gdyż zachodzi ryzyko obciążenia się winą.

Urząd celny
Celnicy kontrolują nielegalne zatrudnienie i pracę na czarno.
Musisz
• Podać dane osobiste dotyczące Twojej osoby: imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, wykonywany zawód,
miejsce zamieszkania i narodowość
• paszport i zezwolenie na pobyt
• pokazać notes, kalendarz, z których wynika rodzaj pracy, ile
godzin i jak długo. Nic więcej!
Nie musisz
• zeznawać, jeśli to cię obciąża. Masz prawo odmówić zeznania
lub nie mówić prawdy. Zastanów się jak odpowiadasz aby

się nie obciążać: jeśli zachodzi taka sytuacja, odmów! Jeśli
urzędnik cię naciska, zażądaj adwokata jako świadka. Jeśli
twoje zeznanie cię nie obciąża, odpowiedz.
Policja
Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przewinień i
przestępstw.
Musisz
• Podać dane osobiste dotyczące Twojej osoby:
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny,
wykonywany zawód, miejsce zamieszkania i narodowość
• paszport i zezwolenie na pobyt
Nie musisz
• zeznawać przed policjantką /policjantem
• zeznawać przed prokuratorem jeśli toczy się sprawa karna
przeciwko tobie. Nawet jeśli złożysz skargę na policji,
nie musisz się przy tym sama obciążać! Jeśli policja temu
zaprzecza, zażądaj adwokata jako świadka.
• Nie musisz zeznawać przed prokuratorem jeśli toczy się
sprawa karna przeciwko osobie trzeciej i zachodzi ryzyko
obciążenia się winą.

Razzia (duża kontrola) w sprawie identyfikacji osoby
W przeciwieństwie do kontroli, razzia jest sumą wielu kontroli, które
są zaplanowane. Do tego należy niespodziewane zabezpieczenie
okolicy, które umożliwia kontrolowanie dużej ilości osób
znajdujących się na tym terenie.
Według ogólnych przepisów policyjnych dotyczących Berlina
/ASOG Bln§21 Nr.1/ policja może sprawdzać tożsamość każdej osoby
znajdującej się w miejscu,w którym jest prostytucja.
W tym przypadku wszystkie osoby, muszą się
wylegitymować:
przedstawić dowód tożsamości, paszport i zezwolenie
na pobyt.
Jeżeli ktoś tych wymogów nie spełnia,
będzie zabrany na posterunek w celu ustalenia
tożsamości.
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